
 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните 

служби на БНА 

и 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“,  

Филиал – Смолян  
 

Ви канят на представянето на документалния сборник 

„Държавна сигурност и изборният процес  

(1944-1991)“ 

и на премиерата на документалния филм: 

„Комисията по досиетата и отварянето на 

архивите на Държавна сигурност“ 

 

Премиерата ще се състои на 15 май 2019 г. от 13.30 ч.  

в Заседателната зала на Филиал – Смолян  

 

 

               



 

 

„Държавна сигурност и изборният процес”- 1944-1991 

 
    Сборникът „Държавна сигурност и изборният процес”- 1944-1991 г. е 52-то издание на Комисията по 

досиетата.  

     Поместената в него информация за дейността на органите на Държавна сигурност, свързана с 

провеждането на  парламентарните избори в България през периода 1944-1991 г. до голяма степен 

попълва съществуващите „бели петна” в теорията и практиката на българските изборни процеси по време 

на комунистическия режим. 

     Още с провеждането на изборите за Двадесет и шесто Обикновено Народно събрание през 1945 година 

и изборите за Шесто Велико Народно събрание през 1946 година започва настъплението и 

утвърждаването на тоталитарния политически модел в България. През този период агенти и информатори 

на Държавна сигурност активно следят лидерите на опозиционните организации и всички лица, обявили 

се срещу комунистическата власт, с цел тяхното отстраняване от политическата сцена или ликвидиране. 

До края на 50-те години, голяма част от българите, изразили по един или друг начин неодобрението си 

към комунистическата власт вече са обекти на Държавна сигурност и са взети на отчет. Отнета е всяка 

възможност тези хора да въздействат в бъдеще върху изборните процеси в България. 

      Непубликувани досега сведения относно провеждането на Седмото Велико Народно събрание през 

1990 г. са поместени в края на сборника. До голяма степен тези сведения определят насоките, в които 

трябва да се търсят отговорите на все още неизяснени въпроси, свързани с българския преход от 

тоталитаризъм към демокрация.    

       В книжният вариант на изданието са поместени 142 фотокопия на оригинални документи, а в 

разширения електронен вариант-221.  

 



 

„КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА И ОТВАРЯНЕТО НА АРХИВИТЕ НА  

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ“ 

 

      За изминалите 30 години от края на тоталитарната комунистическа система в България отварянето на 

досиетата на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, и разкриването на техните сътрудници се 

оказа единственият декомунизационен процес, по който обществото постигна успех. 

 

  След три неуспешни опита за отварянето на архивите на тоталитарните служби през 2007 г. беше избрана 

Комисия по досиетата, върху която падна тежката отговорност и задача да задвижи този процес. 

 

    Стартирала с ниско обществено доверие Комисията не само опроверга песимистите, но и успя да навакса 

пропуснатите в лутане първи 16 години от прехода, когато този проблем остана нерешен. 

 

    Документалният филм „Комисията по досиетата и отварянето на архивите на Държавна сигурност” показва 

трудния път, който е изминат до канализирането на процеса през 2006 г. с приемането на нов закон за досиетата 

с рядък политически консенсус. 

 

    С множество интервюта е проследено извършеното от независимия държавен орган в различни аспекти от 

неговата дейност за 12-те години откакто той функционира – от установяването и обявяването на сътрудниците 

на ръководни постове в държавата и обществото, през изграждането на Централизиран архив за документите на 

тоталитарните служби, до активната изследователска работа и обслужването на гражданите, интересуващите се 

от архивите на ДС. 

 

     Във филма са показани и проблемите, с които Комисията по досиетата се сблъска и обществената и 

институционална подкрепа, с която ги решава. 

 

    Документалната лента е продукция на Комисията по досиетата, създадена с образователна цел да запознава 

обществото и популяризира своята дейност, както в страната, така и в чужбина.  
 

 

 


